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ماهیت الزامات جدید بانک مرکزی و تأثیر آن بر سودآوری بانکها
علیرغم تفاوت شکلی  IFRSبا استانندارهنای ح نابنداری

صورت های مالی پیشنهادی بانک مرکزی تنننهنا بنالن

زیاندهی بانک های بزرگ دولتی و خاوصی در یک سنال

موجود در ایران ،به دلیل نزدینکنی مناهنوی ب نیناری از

گزارشگری را تغییر میدهد و تأثیری در ماهیت ابتنانادی

اخیر بیش از آنکه به دلیل الزامی شدن استانداردهای جندیند

استانداردهای ملی ایران با  ،IFRSاجرای آن در صننن نت

روابط بین بانک ،سپردهگذاران و سهامداران ندارد .تا زمانی

ح ابداری رخ داده باشد ،به دلیل جدیت بانک منرکنزی در

بانکداری ،الزاما به تغییرات با اهمیت در صورتهای منالنی

که سود دریافتی سپردهگذاران »تضمینی « باشد ،مطالبنات

اجرای درست استانداردهای موجود اتفاق افتاده است .بخنش

تمام بانک ها نخواهد انجامید .با توجه به ایننکنه در IFRS

آن ها از نظر ابتاادی جزو بدهی های باننک منون نو

مهمی از زیاندهی بانکها ،ناشی از اسپرد و سهنم الشنرکنه

بخش مهمی از تامیمگیری درباره شیوه ثبت ح نابنداری،

میشود ،حتی اگر بانک مرکزی بانکها را مجبور کند کنه

پایین و انجماد منابع آنها در بال داراییها نامنولند اسنت.

به بضاوت مدیران واگذار شده است ،بدون وجود مؤس نات

این مطالبات را در طبقه ابداعی جدیدی در ترازنامه ثنبنت

اصالحات بانک مرکزی با حذف بخشی از سودهای منوهنوم

ح ابرسی توانمند و دارای استقالل رأی ،بانکها کنمناکنان

کنند.

منجر به آشکار شدن زیاندهی بانکها شده است ،نه مننجنر
به زیانده شدن آنها.

دست گشاده ای در گزارش عملکرد خود خواهنند داشنت و
ایفای نقش نظارتی برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد.

مقدمه
مودوده م ئولیت کیان :این گزارش منوار ًا برای فنردی کنه
م تقیم ًا برای وی ارسال شده تهیه گردیده است .بنه غنینر از
مواردی که افشا و م تقیم ًا به آن اشاره شده ،این گنزارش بنر

در یک سال گذشته ،صن ت بانکداری ایران شاهد تووالت مهمی بوده است .بخشنامه بانک منرکنزی و
ابالغ بالبی جدید برای تهیه صورت های مالی ،تأکید بر لزوم نزدیکی گزارشگری مالنی بناننک هنا بنه

اساس اطالعات عمومی که از نظر ما م تبر است ،تهنینه شنده

استانداردهای بینالمللی ( ،) IFRSجلوگیری از برگزاری مجامع ساالنه بانکها ،تبدیل سودهای اعنالمنی

است .ما در صددیم که گزارش خود را تا حد امکان بهروزرساننی

اولیه به زیان های هنگفت ،افزایش ری ک نکول و ورشک تگی بانک های بزرگ و نگرانی درباره تبن نات

کنیم ،اما ممکن است عوامل مختلف مانع از انجام این امر شوند.

سیاسی-اجتماعی-ابتاادی این رویداد احتمالی ،سؤال های ب یاری را درباره ثبات نظام بانکی در ذهنن

همچنین ،نتیجهگیریهای موجود در این گزارش هیچ نوع هندف

سرمایهگذاران و مردم عادی ایجاد کرده است.

برای یک مشتری خاص بررسی نمیکند .مشتریان میبای ت در

مدیریت سرمایه کیان باد دارد در بال مجموعهای از گزارش ها ،ب ضی از تووالت صن ت بناننکنداری

مورد استفاده از توصیه ها یا پیشنهاداتی که در این گزارش مطرح

ایران و عواب احتمالی این تووالت را بررسی کرده و تاویر روشنتری از ری کهای این صن ت را در

سرمایه گذاری ،توانایی پذیرش ری ک و موب یت ابنتنانادی را

شده ،با توجه به شرایط ویژه خود تامیمگیری نمایند و ینا در
صورت نیاز ،از مشاوره حرفهای بهره گیرند.

اختیار بخش بزرگتری از ف االن ابتاادی برار دهد .
در نخ تین بخش از این مجموعه گزارش به سه موضوع میپردازیم .نخ ت ،شرح ب ضی تغییرات ناشنی
از تهیه صورتهای مالی طبق  IFRSو تأثیر آن بر سودآوری بانکهای ایرانی؛ دوم ،تنوضنینف تنفناوت
صورتهای مالی جدید بانک مرکزی با صورت های ببلی و تأثیر آن بر سودآوری بانکها؛ سوم ،تنبنینینن
علت تبدیل سود ب ضی بانکها به زیانهای بابل توجه در اثر عمل به الزامات بانک مرکزی.

 )۱تأثیر پیروی از  IFRSدر بانکداری
در اواسط دهه  ٨٤میالدی کمیته استانداردهای بینالمللی ح نابنداری ( 4 )IASCبنا هندف تندوینن
استانداردهای جهانشمول ح ابداری تأسیس شد .این کمیته تا سال  ۰٤٤٤مجموعهای از استانداردهنا را
علی نوریان
بهراد بهاری
a.noorian@kian.capital b.bahari@kian.capital

مدیریت سرمایه کیان
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وضع کرد که با نام استانداردهای بینالمللی ح ابداری ( )IASشناخته می شوند .در ابتدای هزاره جندیند،
اعضای این سازمان به منظور افزایش همگرایی بینالمللی دست به تغییر ساختار  IASCزدند و بنه اینن

ترتی  ،هیئت استانداردهای بینالمللی ح ابداری ( ۰)IASBجاینگنزینن  IASCشند .اینن هنینئنت
استانداردهای ببلی ( )IASرا به رسمیت شناخت و تامیم گرفت استانداردهای جدید را با نام استانداردهای
International Accounting Standards Board

۰

International Accounting Standards Committee
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بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSمنتشر کند .به این ترتی  ،پیروی از  IFRSبه م نای اجرای هر دو مجموعه استاندارد  IASو  IFRSاست .هر جا ت نارضنی
بین این استانداردها وجود داشته باشد ،باید از  IFRSپیروی کرد.
هماکنون  IFRSشامل  4۱استاندارد است که از  IFRS-1تا  IFRS-16شمارهگذاری شدهاند .هیچیک از این استانداردها مختص به بخش ابتنانادی خناصنی
نی ت ،اما ب ضی از آنها در بانکداری اهمیت بیشتری دارند ،چرا که در شرکتهای تولیدی و مواولموور ،تبادالت پولی پشتیبان عملیات اصلی شرکت است،
اما در بانک ها تمام مواوالت و خدمات اصلی به نووی با خود پول در ارتباط است .در ادامه ،بخشهایی از  IFRSرا مرور میکنیم که در بخش بانکی اینران
تأثیر بیشتری خواهد داشت.

 )۱-۱ابزارهای مالی
بخش عمده داراییها و بدهیهای بانکها در اصطالح » IFRSابزار مالی« مو و میشوند .به همین دلیل ،باید استانداردهای مربوط به »طبنقنه بننندی و
اندازهگیری ابزارهای مالی« و »کاهش ارزش 4داراییهای مالی« را تأثیرگذارترین بخشهای  IFRSدر بانکداری دان ت.
استانداردهای مربوط به ابزارهای مالی در سند  IFRS-9مطرح شدهاند .این سند از ابتدای سال  ۰٤4١اجرایی خواهد شد .البته ببل از آن تاریخ نینز منی تنوان
اجرای آن را داوطلبانه شروع کرد .پیش از اجراییشدن  IFRS-9شرکتهای میتوانند بر اساس استاندارد بدیمیتر  IAS-39عمل کنند .اجنرای  IFRS-9از
ابتدای  ۰٤4١به این م نا است که شرکتها باید صورتهای مالی سال  ۰٤4٨را هم با این استاندارد تهیه کنند .بنابراین ،گرچه بانکهای ایرانی ف الً میتواننند
از  IAS-39پیروی کنند ،ما در اینجا توجه خود را به  IFRS-9م طوف میکنیم.
از آنجا که  IFRSدر بوث طبقهبندی و اندازهگیری ابزارهای مالی ،به مفهوم »ارزش عادالنه« اشاره میکند ،الزم است پیش از ادامه بوث ،درباره این مفنهنوم
توضیف داده شود.
ارزش عادالنه بیمتی است که از فروش یک دارایی در تراکنش صویف ۰بین مشارکتکنندگان بازار ۹به دست می آید .اگر مظنه بازار برای یک داراینی منالنی
مشخص باشد ،بیمت بازار به عنوان ارزش عادالنه ثبت میشود .اما اگر مظنه مشخص نباشد ،باید از روشهای متداول ارزشگذاری برای ت یین ارزش عادالننه
استفاده کرد.
■

طبقهبندی و اندازهگیری ابزارهای مالی

بر اساس  ،IFRSهر دارایی مالی بر اساس ویژگیهای آن ،به یکی از سه شکل زیر در صورتهای مالی ثبت میشود:
 .1بهای م تهلکشده : 1اگر هدف شرکت ،نگهداری دارایی و دریافت جریانهای نقدی براردادی آن باشد ،آن دارایی ابتدا به ارزش عادالنه و پس از آن بنه
بهای م تهلکشده در ح ا ها ثبت می شود .در این صورت ،تغییرات ارزش عادالنه تأثیری در ترازنامه و سود و زیان شرکت نخواهد داشنت و تنننهنا
جریانهای نقدی براردادی (مثل سود سهام یا بهره وام) به عنوان سود دوره شناسایی میشود.
 .2ارزش عادالنه گزارششده از طریق [صورت] سود و زیان جامع :۱اگر هدف شرکت هم دریافت جریانهای نقدی براردادی و هم فروش دارایی در زمنان
مناس باشد ،ثبت آن به صورت »ارزش عادالنه گزارششده از طریق صورت سود و زیان جامع« خواهد بود .در این حالت ،دارایی ابتدا به ارزش عنادالننه
در ترازنامه ثبت می شود و پس از آن ،تغییر ارزش عادالنه منجر به تغییر ارزش دارایی در ترازنامه خواهد شد .سود و زیان موققنشده این تغنینینر ارزش
(ی نی میزان تغییر ارزش عادالنه از زمان تااح تا تاریخ ترازنامه) در صورت سود و زیان جامع گزارش میشود و جزو سود دوره مو و نمیشود.
 .3ارزش عادالنه گزارششده از طریق [صورت] سود و زیان : ۱اگر شرکت در ک

یک دارایی ،هدفی جز دو هدف باال داشته باشد ،آن دارایی باید بنا روش

»ارزش عادالنه گزارششده از طریق صورت سود و زیان« در صورتهای مالی ثبت شود .در این روش ،دارایی همواره به ارزش عادالنه در ترازنامه ثنبنت
)fair value through other comprehensive income (FVOCI

۱

market participants

)fair value through profit or loss (FVTPL

۱

amortized cost

۹

impairment
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میشود .افزون بر این ،هم جریانهای نقدی ناشی از آن و هم سود موققنشده ناشی از تغییر ارزش عادالنه آن جزو سود دوره مو و و در صورت سود
و زیان گزارش میشود.
این شیوه طبقهبندی با استانداردهای ملی ایران متفاوت است .ابزارهای مالی مورد بوث در IFRSم موالً در بخش سرمایهگذاری برار دارند .بنابراین ،در ایننجنا
تنها به استاندارد شماره  4۱ایران (ح ابداری سرمایهگذاریها) میپردازیم .طبق این استاندارد ،سرمایهگذاریها به دو دسته کلی جاری و بلندمندت تنقن نینم
میشوند .سرمایهگذاری بلندمدت به »طبقهای از سرمایهگذاریها گفته میشود که به باد استفاده م تمر در ف الیتهای واحد تجاری نگهنداری شنود .ینک

سرمایهگذاری هنگامی به عنوان دارایی غیرجاری طبقهبندی میشود که باد نگهداری آن برای مدت طوالنی به وضوح بابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن
توسط سرمایهگذاری مشمول مودودیتهایی باشد«.
اگر یک سرمایهگذاری ،بلندمدت نباشد ،در طبقه جاری برار میگیرد .سرمایهگذاری جاری به دو دسته سریعالم امله و غیر آن تق یم میشود .سرمناینه گنذاری
جاری در صورتی سریعالم امله مو و می شود که برای آن بازار ف الی وجود داشته باشد و بتوان با صورتی بابل اتکا ارزش بازار سرمایهگذاری را مواسبه کرد.
استاندارد ح ابداری ایران ،برای هر یک از طبقات فوق ،دو روش ثبت را مجاز میداند:


دارایی غیرجاری یا به روش »بهای تمام شده پس از ک ر هر گونه کاهش ارزش انباشته« در ترازنامه ثبت میشود ،یا به روش »مبلغ تجدید ارزیابی« .در
روش اول ،تغییرات آتی در ارزش سرمایهگذاری ،در صورتهای مالی من کس نخواهد شد .اما در روش دوم ،سرمایهگذاری باید ساالنه تجدید ارزیابی شود.

در صورت تغییر در ارزش سرمایهگذاری ،این تغییر به عنوان »مازاد تجدید ارزیابی« در صورت سود و زیان جامع ثابت میشود.


دارایی جاری سریعالم اله یا به روش »ارزش بازار« در ترازنامه ثبت میشود ،یا به روش »ابل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش« .در هر دو حنالنت،
تغییر در ارزش دارایی منجر به شناسایی سود و زیان دوره میشود .با این تفاوت که در حالت دوم ،شناسایی سودِ افزایشِ ارزش تنها به منینزان ذخنینره
کاهش ارزشِ ببلی مجاز است.



ح ابداری سایر داراییهای جاری مشابه با دارایی سریع الم امله است با این تفاوت که به دلیل عدم وجود بازار ،از خالص ارزش فروش به جای ارزش بازار
استفاده میشود.

در مقام مقای ه ،میتوان گفت که استاندارد ح ابداری ایران آنبدرها هم متفاوت از  IFRSنی ت .طبق  ،IFRSاگر هدف شرکت نگهداری دارایی باشد ،باید از
روش بهای م تهلک شده برای ثبت آن دارایی استفاده شود .طبق استاندارد ملی ایران ،اگر هدف شرکت نگهداری دارایی باشد ،آن دارایی بلندمدت منون نو

شده و میتوان آن را به یکی از دو روش بهای تمامشده یا مبلغ تجدید ارزیابی ثبت کرد .روش بهای تمامشده در استاندارد ملی ایران تقریباً م ادل روش بهنای
م تهلکشده در  IFRSاست .اما در صورت اجرای  ،IFRSشرکت تا زمانی که باد فروش دارایی را نداشته باشد ،نمیتواند از روش مبلغ تجدید ارزیابی استفاده
کند .بنابراین ،شرکتهایی که هم اکنون دارایی بلندمدت خود را به روش بهای تمامشده ثبت میکنند ،در صورت پیروی از  IFRSتغییر بابل توجهنی در اینن
بخش مشاهده نخواهند کرد.
روش مازاد تجدید ارزیابی در استاندارد ح ابداری ایران تقریب ًا م ادل روش ارزش عادالنه گزارششده از طریق صورت سود و زیان جامع است .تننهنا تنفناوت
استاندارد ایران با  IFRSدر این زمینه در این است که طبق استاندارد ایران ،حتی اگر شرکت باد نگهداری دارایی را داشته باشد هم میتواند از این روش ثبت
استفاده کند ،اما در  IFRSتنها در صورتی استفاده از این روش مجاز است که هدف شرکت هم دریافت جریانهای نقدی براردادی و هم فروش دارایی در زمان
مناس باشد.
ثبت سرمایه گذاری جاری با روش ارزش بازار در استاندارد ح ابداری ایران نیز تقریباً م ادل با روش ارزش عادالنه گزارششده از طریق صورت سنود و زینان
در  IFRSاست .ثبت دارایی جاری به شیوه ابل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش ،حتی کمی موافظهکارانهتر از  IFRSاست ،چرا که به شرکت اجازه ثبنت
دارایی باالتر از بهای تمامشده را نمیدهد ،اما در  IFRSچنین مودودیتی وجود ندارد .بنابراین ،طبقهبندی و اندازهگیری سرمایهگذاری مطابق با  IFRSتغنینینر
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بنیادینی در صورت مالی شرکتهای ایرانی ایجاد نخواهد کرد.
■

کاهش ارزش داراییهای مالی

یکی از موضوعات ح اس در بانکهای ایران ،موضوع شیوه مواسبه ذخیره مطالبات مشکوکالوصول است .در  ،IFRSاین موضوع با عنوان »کناهنش ارزش
داراییهای مالی« مطرح شده است.
طبق  IFRS-7بانکها برای مواسبه کاهش ارزش داراییهای مالی باید در صورت افزایش بابل توجه ری ک اعتباری هر ابزار مالی ،ذخیرهای برابر با »زینان

موردانتظار در دوره عمر« 4آن دارایی در ح ا های خود ثبت کنند .در صورت عدم افزایش بابل توجه ری ک اعتباری نیز ذخیرهای برابر با »زیان مورد انتظنار
-4۰ماهه«( ۰به زبان ساده ،ی نی زیان ناشی از رخدادهایی که ممکن است در  4۰ماه آینده منجر به نکول شوند که برابر است با احتمال رخداد ضر در میزان
زیان در صورت رخداد) در صورتهای مالی ثبت میشود .ذخیره گیری برای زیان موردانتظار با درنظرگرفتن تمام اطالعات مربوط (شامل اطالعات آینده ننگنر)
انجام میشود .بانک ها برای عمل به این استاندارد باید سه دسته از اطالعات را درباره ت هیالت اعطایی گردآوری و تولیل کنند که هزینه و زحنمنت زینادی
برای آنها خواهد داشت:
 .1احتمال نکول طی  4۰ماه آینده؛
 .2احتمال نکول فراتر از  4۰ماه آینده؛
 .3میزان زیان در صورت نکول.

استاندارد گزارشگری بانک ها در ایران گرچه منطبق بر این تق یمبندی نی ت ،شباهت هایی کلی با منطق حاکم بر آن دارد .طبق بخشنامه شماره من ۰١۰۹
مورخ  4۹١۱ 4۰ ٤۱بانک مرکزی ،ت هیالت واگذارشده بر اساس میزان تأخیر در پرداخت ،وض یت مالی مشتری و صن ت یا رشته ف الیت وی ،در یکی از چهار
طبقه زیر برار میگیرد:
.1
.2
.3
.4

طبقه جاری :حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ بطع پرداخت
طبقه سررسیدگذشته :بین  ۰تا  ۱ماه سررسید و یا تاریخ بطع پرداخت
طبقه م وق :بین  ۱تا  4١ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ بطع پرداخت
طبقه مشکوکالوصول :بیش از  4١ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ بطع پرداخت

این طبقهبندی به طور تلویوی میتواند نشان دهنده ری ک اعتباری و احتمال نکول باشد .انتقال ت هیالت از طبقات باال به طبقات پایینن را منی تنوان در
اصطالح  IFRSم ادل با »افزایش بابل توجه ری ک اعتباری« دان ت .طبق بخشنامه بانک مرکزی ،در صورت انتقال ت هیالت از طبقه جناری بنه دینگنر
طبقات ،افزون بر ذخیره عمومی (م ادل  4 ۱درصد مانده کل ت هیالت در پایان سال) ،باید ذخیره اختااصی نیز در ح ا ها ثبت شود .ذخینره اخنتناناصنی
ن بت به مانده طبقات سررسید گذشته ،م وق و مشکوکالوصول ،پس از ک ر ارزش روز وثایق ،با ضرای زیر مواسبه میشود:
طبقه

ضریب

سررسیدگذشته

 4٤درصد

معوق

 ۰٤درصد

مشکوکالوصول

بین  ۱٤تا  4٤٤درصد

12-month expected credit loss

۰

lifetime expected credit loss

4
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استاندارد بانک مرکزی ایران چند تفاوت مهم با  IFRSدارد .نخ ت ،در  IFRSنشانههای متنوعی برای افزایش ری ک اعتباری م رفی شده است ،امنا بناننک
مرکزی تنها به رفتار وام گیرنده در بازپرداخت توجه کرده است .دوم ،اجرای  IFRSم تلزم بضاوتهای مت دد مدیران بانک است ،اما در استاندارد بانک مرکزی،
بانکها از بخش مهمی از بضاوتها م اف شدهاند و تامیمگیری ن بتاً مکانیکیتر است .به این ترتی  ،هم مواسبات بانک و هم نظارت بانک منرکنزی بنر
ذخیرهگیری سادهتر شده است .سوم ،بانک مرکزی به بانکها اجازه داده است که در صورت امهال ت هیالت غیرجاری ،تنها با دریافت  ۰٤درصد منطنالنبنات،
بابیمانده مطالبات را از طبقات غیرجاری به طبقه جاری منتقل کند .اما در  ،IFRSبه صراحت چنین تامیمی رد شده است» :تاریخچهای از عدم پنرداخنت ینا
ال به راحتی با یک پرداخت به موبع پاک نمیشود«  .در این استاندارد ،مشتری باید برای مدتی به صورت باثبات پرداختهای به موبنع
پرداخت های نابص م مو ً

داشته باشد تا بتوان گفت ری ک اعتباریاش کم شده است.

 )۲-۱قالب گزارشگری صورتهای مالی
■

صورت وضعیت مالی( ۱ترازنامه)

 IFRSبال مشخای برای ترازنامه تجویز نمیکند .با این حال ،مثالهایی از بال های بابل ببول عرضه میکند .طبق این مثالها ،ترازنامه بانک بنر اسناس
نقدشوندگی مرت میشود.
■

صورت سود و زیان

در اینجا هم بال دبیقی تجویز نشده است .با این حال ،صورت سود و زیان بانکها م موالً به ترتی  ،شامل درآمد بهره ،۰هزینههای بهره ،درآمند کنارمنزد،۹
خالص درآمد م امالت ،1درآمد سایر ابزارهای مالی ،درآمد سرمایهگذاری ،هزینههای اداری-عمومی ،هزینههای لیزینگ ،استهالک ،سایر هزینهها و مالیات است.
■

صورت جریان وجوه نقد

تفاوت مهم صورت جریان وجوه نقد در بانکها با دیگر شرکتها در این است که م موالً ب یاری از ف الیتهایی که در شرکتهای عادی در بخشهای تأمینن
مالی و سرمایهگذاری گزارش میشوند ،برای بانکها در بخش عملیاتی ثبت میشوند.

 )۳-۱افشا
افشا درباره ابزارهای مالی موضوع  IFRS-7است .این استاندارد به موارد مت ددی میپردازد که توجه به دو مورد از آنها برای بانکهای ایران مهم است:



افشای جزئیات طبقات مختلف ،ارزش عادالنه و نووه اندازهگیری آن ،سیاستهای ح ابداری ابزارهای مالی
ری کهای مترت بر ابزارهای مالی شامل ماهیت و وس ت ری کهای اعتباری ،بازار ،نقدینگی و ...

در دیگر اسناد  IFRSنیز به افشای اطالعاتی مختلفی اشاره شده است ،از جمله:


ال مزایای گوناگونی برای کارمندان خود در نظر می گیرند از جمله اعطای وام ،کمک به صندوق بازنش تگی ،خدمات رایگان
مزایای کارکنان :بانک ها م مو ً
و موارد دیگر .تمام این مزایا باید به صورت شفاف گزارش شوند.



مفروضات و بضاوتها :بانک باید بضاوت ها و مفروضاتش را درباره امور غیربط ی که بر ارزش دفتری داراییها و بندهنی هنا اثنرگنذار ه نتننند ،در
یادداشتهای پیوست صورت مالی تبیین کند.



سرمایه :هنگامی که شرکتی مشمول الزاماتی خارجی درباره سرمایه باشد ،باید ماهیت آن الزامات و چگونگی مدیریت سرمایه برای عمل به آن الزامات را

افشا کند .بانکها م موالً از طرف بانک مرکزی یا کمیته بال ملزم به رعایت اصولی در زمینه کفایت سرمایه ه تند.

Net trading income

1

fee and commission

۹

interest

۰

financial position

4
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در صورت های جدید بانک مرکزی هم بر افشای بخش مهمی از موارد فوق تأکید شده است .این امر شفافیت صورتهای مالی بانکها را بیشتر میکند و هینچ
تأثیر سود و زیانی نخواهد داشت.

 )۴-۱تأثیر سود و زیانی  IFRSدر صنعت بانکداری ایران
آنچه درباره  IFRSدر بانکداری گفته شد ،نشان میدهد که اجرای این مجموعه استانداردها ،گرچه شیوه اندازهگیری و دستهبندی ابزارهای مالی و نووه ثنبنت
تغییر ارزش آنها را تغییر می دهد ،الزاما به نتایج متفاوتی از نظر سود و زیانی ن بت به استانداردهای موجود نخواهد رسید .آنچه در صورت پیروی این بانکهنا

از  IFRSبه طور جدی و حتمی تغییر میکند ،تنها نووه گزارشگری مالی و افشای اطالعات مورد نیاز است.
نکته بابل توجه در این زمینه ،اختیار عمل بابل توجه و نقش پررنگ بضاوت مدیران بانکی به خاوص در ثبت کاهش ارزش داراییها در استاندارد  IFRSاست
که می تواند ری ک درستی و صوت صورتهای مالی را برای تولیلگران و مقامات ناظر افزایش دهد .در حال حاضر ،علیرغم وجود دستورال مل شنفناف بناننک
مرکزی برای شناسایی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول (که نقش بضاوت مدیران در آن به صفر رسیده است) ب ضی بانکها به شیوههای مختلف از ثبت ذخایر
کافی طفره میروند .در نتیجه ،با توجه به اینکه  IFRSدر شناسایی ذخایر نقش پررنگی به بضاوت مدیران داده است ،بانکها میتوانند بدون اعتنا به روح حاکم
بر این استاندارد ،تنها ظاهر صورت های مالی خود را مطابق با آن بیارایند و به ارائه گزارشهای غیر واب ی از عملکرد خود ادامه دهند .برای جلوگنینری از اینن
وض یت ،بانک مرکزی یا باید به صورت مکرر و موردی ،بانکهای متخلف را وادار به اصالح صورت های مالی کند یا از ابتدا ،برای کم کنردن دامنننه امنور
واگذارشده به بضاوت مدیران مجموعهای از دستورال ملها و بخشنامههای شفاف را درباره چگونگی تهیه صورتهای مالی مطابق با  IFRSابالغ کند .در هنر

صورت ،با توجه به پیچیدگیهای  IFRSو در نبود مؤس ات ح ابرسی توانمند و م تقل ،ایفای نقش نظارتی برای بانک مرکزی دشوارتر میشود.
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 )۲صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی
پس از ورود ت دادی از بانکهای کشور به بازار بورس ،سازمان بورس با مشورت سازمان ح ابرسی و بانکها (از جمله بانک مرکزی) بالبی برای گنزارشنگنری
مالی بانکها پیشنهاد کرد .در پایان سال  ۳1بانک مرکزی به منظور افزایش شفافیت و نزدیک شدن گزارشگری مالی بانکها به استانداردهای بینن النمنلنلنی
صورت مالی جدیدی را در بال بخشنامه شماره  ۳1 ۹1۹٨۰۹به بانکها ابالغ کرد .این بخشنامه اعالم میکند که »بهبود در گزارشگنری منالنی و افشنای
اطالعات و تهیه صورتهای مالی در بال استاندارد گزارشگری مالی  IFRSدر دستور بانک مرکزی برار گرفته است« و بر همین اساس بر سه موضوع تأکنیند

دارد:




نظارت جدی و مؤثر اعضای هیئت مدیره ،کمیتههای م تقر مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترلهای داخلی بر فرایند تهیه صورتهای مالی
تشریف ری کهای بانک با تکیه بر رهنمودهای مدیریت ری ک کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای IFRS
ت یین کیفیت صورت های مالی به عنوان یکی از م یارهای اصلی در استفاده از تخفیف تا سقف سه درصد در سپرده بانونی

صدور این بخشنامه ابتدا منجر به مخالفت هایی در جام ه ح ابرسی شد ،اما نهایت ًا بانکها ناگزیر به اجرای آن شدند .این صورت مالی از جنهنات گنونناگنون
تفاوتهایی با صورتهای سابق دارد که در این بخش به آنها میپردازیم.

 )۱-۲افزودن دو صورت مالی اساسی
صورت مالی نمونه بانک مرکزی ،دو صورت مالی اساسی جدید را م رفی کرده است که نه در استانداردهای ملی ایران سابقه دارد و نه در  .IFRSاین دو صورت
عبارتند از »صورت تغییرات در حقوق مالکانه« و »صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری«.
صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری ،در مقای ه با صورتهای مالی که پیشتر سازمان بورس پیشنهاد کرده بود ،اطالعات جدیدی به استفناده کننننندگنان
نمی دهد .این صورت مالی جدید گزارشی از درآمدهای مشاع ،سهم بانک و سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع ،مبلغ حقالوکاله و سود بط ی سپرده گنذاران
می دهد .در صورت مالی سابق ،بخش عمده این اطالعات در ابتدای صورت سود و زیان ارائه میشد .بنابراین ،صورت مالی جدید تنها از نظر بال گزارشنگنری
متفاوت از صورت بدیم است ،نه از نظر موتوای اطالعاتی .در هر حال ،این اطالعات ف الً مابهازایی در  IFRSندارد ،مگر آنکه کشورهای اسالمی با تنبنینینن
موضوع برای  IASBمنجر به تغییراتی در  IFRSشوند.
»صورت تغییرات در حقوق مالکانه« نیز اطالعاتی را که پیشتر در بال یادداشتهای پیوست درباره تغییرات حقوق صاحبان سهام ارائه می شند ،بنه صنورت
من جمتر در بخش ابتدایی گزارش صورتهای مالی ارائه می کند .افشای این اطالعات منطبق بر ملزومات  IFRSنیز ه ت ،اما دلنینلنی نندارد کنه جنزو
صورتهای مالی اساسی باشد.

 )۲-۲افزودن یک طبقه جدید به ترازنامه
یکی از بخشهای ب یار چالش برانگیز صورت مالی پیشنهادی بانک مرکزی ،افزودن طبقه جدیدی به نام »حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری« در سمت
چپ ترازنامه است .گویا این بخش برای هماهنگ تر کردن ساختار گزارش مالی با اصول بانکداری اسالمی ابداع شده است .طبق اصول بانکداری اسالمی ،بانک
به »وکالت« از طرف سپردهگذاران وجوه آنها را صرف میکند .بنابراین ،مطالبات سپردهگذاران نباید ماهیت »بدهی« داشته باشد.
افزودن این بخش ،گرچه شاید از نظر شکلی کمی از مشکالت فقهی این موضوع بکاهد ،اما بدون شک تفاوتی در ماهیت ف الیت بانکی ایجاد نخواهد کنرد و
اطالعات جدیدی نیز به استفادهکنندگان از صورتهای مالی نمیدهد .از سوی دیگر ،چنین طبقهای در هیچ یک از م تندات  IFRSمشاهده نمیشود .بنابراین،
ال بانک مرکزی ایران باید به همراه دیگر کشورهایی که تجربه بانکداری اسالمی دارند ،وارد مذاکره با  IASBشود تا شاید این نوآوری در استاننداردهنای
احتما ً
بین المللی به رسمیت شناخته شود .البته نباید فراموش کرد که در هر حال ماهیت واب ی و ابتاادی مطالبات سپردهگذاران از بانک از نوع بدهی است و بناننک
مرکزی راه سختی برای توجیه نوآوری خود خواهد داشت.
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 )۳-۲تغییر کامل قالب صورت سود و زیان
در گذشته ،به منظور پیروی از اصول بانکداری اسالمی ،گزارش درآمدهای بانک در صورت سود و زیان در دو بخش »درآمندهنای مشناع« و »درآمندهنای
غیرمشاع« برار می گرفت .از آنجا که چنین مفاهیمی در فضای بینالمللی شناختهشده نی تند ،استفاده از صورت مالی بانکهای ایران برای ذینف نان خنارجنی
دشوار بود .بانک مرکزی به منظور رفع این مشکل ،صورت سود و زیان را منطبق بر ملزومات  IFRSتدوین کرده است.
گرچه در نگاه اول به نظر میرسد این بال جدید  -به دلیل انطباق بر  - IFRSبرای ذینف ان خارجی بابل فهمتر خواهد بود ،در وابع پیچیدگیهای مربوط بنه

تفکیک درآمد به مشاع و غیرمشاع کماکان پابرجا است .از سوی دیگر ،استفادهکنندگان داخلی نیز – به دلیل اینکه گزارش عملکرد بانک روی سناینت کندال
کماکان در بال پیشین انجام میشود – در کشف ارتباط این دو بال و تطبیق آنها بر یکدیگر دچار مشکل میشوند.

 )۴-۲تغییر رویه گزارشگری مزایای پایان خدمت کارکنان
در گذشته ،ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس »یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای م تمر هر سال خدمت آنان« مواسبه و در ح ا ها مننظنور
می شد .اما طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی ،اگر کارکنان بانک توت پوشش صندوق بازنش تگی ه تند باید در صورت مالی تاریف شود که »طبق ماده ۰۳
صندوق مذکور ،تأمین ک ری صندوق به عهده بانکها است .بر این اساس ت هدات از بابت مزایای بازنش تگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ( ...یا
در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر) مواسبه میشود ،ت یین و ذخیره الزم در ح ا ها منظور میگردد« .در غنینر اینن
صورت ،باید تاریف شود که» کارکنان بانک توت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و  ...ه تند لذا ذخیرهای از بابت ت هدات مزایای بازنش تگی در ح نا هنا
لواظ نشده است«.
به این ترتی  ،صورت مالی جدید با افشای ب ضی جزئیات به  IFRSنزدیکتر میشود .برخی از الزامات  IFRSدرباره مزایای دیگر کارکنان (مثل وام) ،در دیگنر
بخشهای صورت مالی پیشنهادی بانک مرکزی رعایت شده است.

 )۵-۲افزودن بخشی جداگانه برای تشریح ریسکهای بانک
همانطور که پیشتر گفته شد IFRS ،شرکتها را ملزم به گزارش ری کهای مترت بر ابزارهای مالی شامل ماهیت و وس ت ری کهای اعنتنبناری ،بنازار،
نقدینگی و  ...میکند .موضوع ری ک در م تندات کمیته بال 4نیز جایگاه برج تهای دارد .طی ماههای گذشته ،بانک مرکزی اسناد بال ۰-را به تدریج ترجمه و
به بانک ها ابالغ کرده است .بر همین اساس ،طبق صورت مالی جدید بانکها ملزم شده اند اطالعات زیر را به صورت جداگانه درباره هر از چهار ننوع ری نک
اعتباری ،بازار ،نقدینگی و عملیاتی ،منتشر کنند:






ت ریف ری ک
سیاستها و خط مشیها
واحدهای اجرایی مدیریت ری ک
روش سنجش و مدیریت ری ک ،شامل مبانی و مفروضات
سازوکارهای پایش ری ک

بانک مرکزی دبیقاً مشخص کرده است که در تشریف هر یک از ری کهای بانک ،چه اطالعاتی باید افشا شود .برای مثال ،یکی از عوامل نگران کنننننده در
صن ت بانکداری ایران ،امهال ت هیالت غیرجاری در بال اعطای ت هیالت جدید بود .افشای »جدول گردش ت هیالت غیرجاری« در صورتهای مالی نمونه

بانک مرکزی ،بضاوت درباره عملکرد بانک در این زمینه را برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی امکانپذیر میکند.

4

وجه ت میه این کمیته این است که دبیرخانه کمیته نظارت بانکی بال ) (Basel Committee on Banking Supervisionدر بانک ت ویه بینالمللی ) (Bank for International Settlementsدر شنهنر بنال

)(Baselسوئیس م تقر است .نام این شهر در زبان فران وی »بال« و در زبان آلمانی »بازل« تلفظ میشود .بنابراین ،با توجه به چندزبانه بودن کشور سوئیس ،هر دو تلفظ را باید صویف دان ت.

8

دیدگاه کیان :تولیل صن ت بانکداری ایران

 41اسفند 4۹۳۱

 )۶-۲افشای جزئیات
به جز موارد فوق ،بابی تفاوتهای صورتهای جدید و بدیم از جنس افشای جزئیات است:
 افزودن بندی با عنوان »استفاده از بضاوتها و برآوردها« در یادداشتهای ضمیمه
 تفکیک درآمدها به چهار بخش (مشاع غیرمشاع و ارزی ریالی)
 گزارش سهمالشرکه و تغییرات آن در مقای ه با دوره ببل
 گزارش سود (زیان) افزایش کاهش سرمایهگذاریها به تفکیک مشاع غیرمشاع
 گزارش ت یر ح ا های ناشی از عملیات خارجی
 افشای جزئیات درباره:
○ مطالبات از دولت
○ ت هیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
○ از شرکتهای فرعی و واب ته
○ وثایق و امالک
○ بدهی به بانک مرکزی
○ ت هیالت دریافتی از صندوق توس ه
○ تهاتر و م اوضه
○ م امله با اشخاص مرتبط
○ ت هیالت و ت هدات کالن (به تفکیک مشتری)
افشای بیشتر جزئیاتی که در باال به آنها اشاره شد ،منطبق بر الزامات  IFRSاست.

 )۷-۲اثر سود و زیانی صورت مالی جدید بانک مرکزی
صورت مالی جدید بانک مرکزی به خودی خود هیچ اثر سود و زیانی ندارد ،بلکه تنها بانکها را به افشای جزئیات بیشتر و شفافتر وادار میکنند .دو صنورت
اساسی جدید در بال پیشنهادی بانک مرکزی تقریباً حاوی هیچ اطالعات جدیدی نی ت .بال سود و زیان جدید ،تنها شیوه نمایش اطالعات را تغییر میدهند.
بابی بخشها نیز صرفاً بر شفافیت گزارش مالی میافزاید.
در مجموع ،صورت مالی نمونه بانک مرکزی ،بانک های کشور را تنها از نظر ظاهری و از نظر افشای اطالعات ،یک گام به اجرای  IFRSنزدیک می کننند .از

سوی دیگر ،بخشنامه های بانک مرکزی درباره جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواب ی (که در بخش ب د به آنها میپردازیم) نیز گزارشگری عملکرد بانکها
را از نظر موتوایی به روح حاکم بر  IFRSنزدیکتر کرده است .به این ترتی  ،در صورت تقویت زیرساختهای دیگر (مثل آموزش ح ابداران و ح ابنرسنان و
تقویت جایگاه مؤس ات ح ابرسی) میتوان به پیروی بانکها از  IFRSطی سالهای آینده امید داشت.
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 )۳تأثیر اصالحات مورد نظر بانک مرکزی
بررسی جزئیات  IFRSو صورتهای مالی جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بر خالف تاور اولیه ،شناسایی زیان در بانکها ناشی از اصرار بانک مرکزی بر
تهیه صورت های مالی در بال جدید و رعایت برخی الزامات  IFRSنبوده است .آنچه منجر به هویدا شدن زیاندهی ب ضی بانکها شد ،اصرار بانک مرکزی بر
مواسبه درست ذخایر و برگشت ب ضی سودهای »موهوم« بود.
از آنجا که جزئیات شیوه مواسبه ذخایر مورد نظر بانک مرکزی افشا نشده است ،نمیتوان درباره میزان انطباق آن با رویه ( IFRSکه پیشتر توضیف داده شند)

بضاوت کرد .در هر حال ،اصالحات مورد نظر بانک مرکزی در چند دسته برار میگیرند:

 )۱-۳برگشت سود وجه التزام از دولت
طبق صورتهای مالی که بانکها منتشر میکردند ،هر یک از آن ها مطالباتی از دولت داشتند؛ مطالباتی که ب ضی از آنها حتی مورد ببول دولت هم ننبنودنند
(مثل مطالبه هزینه اکچوئری ببل از خاوصیسازی) .با خودداری دولت از پرداخت مطالبات (واب ی یا موهوم) ،بانکها شروع به شناسایی وجه التزام بابت تأخیر
در پرداخت کردند .مشکل اینجا بود که مبنایی برای مواسبه وجه التزام بابت بدهی دولت وجود نداشت و هر بانکی به صالحدید خود ابدام به مواسنبنه وجنه
التزام میکرد .در ب ضی موارد ،وجه التزام در هر سال بر اساس نرخهای عقود مبادلهای در همان سال (یا حتی با نرخهایی باالتر) ح ا میشد ،بندون آننکنه
نشانهای از پذیرش این نرخ ها توسط دولت وجود داشته شود .در واکنش به این وض یت ،بانک مرکزی ابتدا به بانکها دستور داد سود وجه التزام شناساییشنده
را از ح ا هایشان حذف کنند ،اما پس از مذاکراتی طوالنی به بانکها تا پایان اسفند  ۳۱فرصت داده شد که مدارکی دال بر صوت مواسبات وجه التزام تأخیر
تأدیه دین مطالبات از به بانک مرکزی ارائه کنند.

 )۲-۳ذخایر مطالبات مشکوکالوصول
در سالهای گذشته ،بانکها با استفاده از فرصت بانونی که در بال بودجه ساالنه کشور به آنها داده میشد ،با امهال و تق یط بدهیهای غیرجاری مشترینان
موافقت می کردند و به این ترتی  ،ت هیالتی که باعدت ًا باید در طبقه مشکوکالوصول برار میگرفتند در طبقه جاری بابی میماندند .از سوی دیگر ،از آنجا کنه
تا پایان سال  ،۳۹هزینه ذخیره مشکوکالوصول ،هزینه بابل ببول مالیاتی مو و نمیشد ،بانکها ترجیف میدادند تا جای ممکن از شناسایی ذخایر متناسن
با وض یت واب ی ت هیالت خودداری کنند .بانک مرکزی طی چندین بخشنامه ،ضمن گوشزد کردن وض یت خطرناک کشور ،بانکها را به ثبت درست ذخناینر
تشویق کرد و در اسفند  ۳۹نیز هزینه ذخایر را بابل ببول مالیاتی اعالم کرد .با عدم همکاری بانکها در زمینه مواسبه درست ذخایر ،نهایتاً بانک منرکنزی در

ماده  4۱بخشنامه شماره  ۳1 4١1١1٨مورخ آبانماه  ۳1به صراحت مؤس ات اعتباری را از تغییر طبقه ت هیالت امهالی به طبقه جاری (مادامی که حدابل ۰٤
درصد از کل مبلغ بدهی – شامل اصل و سود – ت هیالتگیرنده وصول نشده باشد) منع کرد .با خودداری بانکها از اجرای صویف این بخنشنننامنه ،بناننک
مرکزی جلوی برگزاری مجامع آنها را تا زمان ثبت این ذخایر گرفت.

 )۳-۳ذخیره اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان
بر اساس اساسنامه صندوق بازنش تگی و از کارافتادگی کارکنان بانکها ،ارزش ف لی ت هدات آتی صندوق باید هر سه سال یکبار بررسی شده و میزان ت نهند
هر بانک عضو آن ،پس از تأیید مجمع عمومی صندوق ،توسط بانک مربوط تأمین گردد .در سالهای گذشته ،بانکهای خاوصیسازیشده با استناد به اینکنه
میزان ت هدات ببل از مقطع خاوصی سازی به طور دبیق مشخص نی ت ،از شناسایی ذخایر برابر با مبلغ اعالمی مجمع عمومی صندوق بازنش تگی خودداری
میکردند و به این ترتی  ،سود خالص خود را افزایش میدادند .این عملکرد همواره منجر به اظهارنظر مشروط ح ابرسان میشد .نهایتاً با مداخله بانک مرکزی
بانکهای خاوصیسازیشده وادار به ثبت این ذخیره شدند.
بانکها در دو مورد دچار اختالف ح ا جدی با بانک مرکزی ه تند:
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 )۴-۳برگشت سود مطالبات از بانک مرکزی


در بهمنماه سال  4۹۳٤نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی ارز به بانک مرکزی اجازه دادند »م ادل ریالی تفاوت بیمت ارز توویلنی بنه
بانک ها را با بیمت بازار آزاد مواسبه و وصول نماید«  .در اسفند ماه همان سال ،بانک مرکزی با استناد به این ماوبه ،مبالغی را به عنوان »مابهالتنفناوت
نرخ ارز« از ح ا ب ضی بانکها برداشت کرد .این بانک ها که به عملکرد بانک مرکزی م ترض بودند و نرخ م امالت ارزی خود با باننک منرکنزی را
بط ی میدان تند ،مبلغ برداشتشده را با عنوان »بدهی بانک مرکزی بابت برداشت از ح ا ها« در صورتهای مالی خود ثبت کردند.



در دوره تالطم ارزی ،بانک هایی که بر اساس مقررات ارزی و نامه های عمومی بانک مرکزی ابدام به گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حنوالنه
ارزی کرده بودند ،در زمینه مواسبه نرخ ارز برای ت ویه ح ا این اسناد با بانک مرکزی دچار مشکل شدند .بانک مرکزی برای حل این مشکل در آذرماه
سال » ۳۰دستورال مل چگونگی رسیدگی به ایفای ت هدات ارزی گذشته« را صادر کرد .اما این دستورال مل نیز اختالف نظر را برطرف نکرد ،به طوری که
ب ضی بانک ها مدعی طل ارزی از بانک مرکزی بودند و ساالنه سودی را بابت ت یر این ارز شناسایی میکردند .بانک مرکزی با رد مدعای این بانکها،
آنها را وادار به حذف سود ت یر ارز از صورتهای مالی کرد.

در سالهای اخیر ،بانکها برای هر دو مورد فوق »سود مطالبات از بانک مرکزی« را مواسبه و در صورتهای مالی خود ثبت میکردند .اما نهایتاً با پنافشناری
بانک مرکزی بر موضع خود ،ناچار به حذف این سود از صورتهای مالی شدند.

 )۵-۳جلوگیری از شناسایی درآمد مطالبات مشکوکالوصول
یکی از ریشه های سودهای غیرواب ی در شبکه بانکی کشور ،شناسایی سود ،وجه التزام و کارمزد مطالبات مشکوکالوصول بود .بانک مرکزی برای رفنع اینن
نگرانی بخشنامهای در آذرماه  4۹۳1صادر کرد که در آن از بانکها خواسته شد »به دلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت در خاوص وصول مطالباتی که بر اساس
ضوابط مقرر در دستورال مل طبقهبندی داراییهای مؤس ات اعتباری به طبقه مشکوکالوصول منتقل میشوند ،از ابتدای دیماه سال جاری ،شناساینی درآمند
این ببیل مطالبات (اعم از سود ،وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوبف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به رفع کامل ابهام یادشده (وصول وجه نقد)
موکول گردد«  .اجرای این ماوبه تأثیر بابل توجهی بر سودآوری ب ضی بانکها داشت .برای مثال ،بانک ابتااد نوین ،پس از انتقال ب ضی از مطالبات به طبقه
مشکوکالوصول و متوبف کردن شناسایی درآمد برای آنها ،ناچار به ت دیل منفی بابل توجه پیشبینی سود خود برای سال  ۳۱شد.

 )۶-۳رعایت استانداردهای حسابداری در باره ذخیره کاهش ارزش سرمایهگذاری و سود فروش سرمایهگذاری
در برخی موارد ،بانکها ،استانداردهای ح ابرسی در مورد نووه شناسایی سود حاصل از فروش سرمایهگذاری و همچنین ،ثبت ذخیره کاهش ارزش سنرمناینه-
گذاری را رعایت نکردهاند .بانک تجارت بر خالف استانداردهای ح ابداری ابدام به شناسایی یکجای سود حاصل از فروش ب ضی سنرمناینه گنذاری هنا و
دارایی های ثابت خود کرده بود که در وابع می بای ت طی دوره تق یط شناسایی می شدند .بانک مرکزی بر همین اساس بانک تجارت را وادار به برگشت 1۱1
میلیاردتومان سود شناساییشده از این مول کرد .ب الوه 1۰4 ،میلیارد تومان نیز ذخیره کاهش ارزش داراییهای سریع الم امله در ح ابهای بانک ثبت نشنده
بود که مطابق دستورال مل بانک مرکزی ،این ذخایر از سود سال  ۳1شرکت کاسته شد.
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میزان تأثیر هر یک از بندهای فوق بر سود و زیان سال  4۹۳1بانک های تجارت و ملت در جدول زیر بابل مشاهده است (اربام دبیق موارد فنوق بنرای
دیگر بانکهای بورسی هنوز اعالم نشده است):
تجارت

ملت

اولین سود اعالمی

۱4٤1۳

4۰،۹١۳

ذخایر مطالبات

۰4۱٤٤

۳4۱٤٤

مشکوکالوصول

۰4۱٤٤

ذخیره اکچوئری

44٨٤۳

موارد دیگر

١4١۱۱

جمع تعدیالت

4۹4٤۱1

4۰،٤٤٤

سود مورد تأیید (موقتاً)

()٨،٤4۱

۹١۳

الزم به ذکر است بانک مرکزی برای توویل مدارک مربوط به سود و وجه التزام از دولت و سود مطالبات از بانک مرکزی (طبق جدول زیر) تا پایان اسفند بنه
بانکها مهلت داده است .ناتوانی بانکها از توویل مدارک میتواند به زیان در سال آینده منجر شود.
سود و وجه التزام از دولت

سود مطالبات از بانک

تجارت

ملت

4۰44٤۱

٨4٨۳۹

۱4۱۱۰

مرکزی

در مورد بانک صادرات ،با استناد به گزارش ح ابرس ،میدانیم در سال  4۹۳1مبلغ  4٨4۱٨۹میلیارد ریال درآمد از مول مطالبات م وق و مشکنوک النوصنول
ال بانک مرکزی بخشی از آن را که مربوط به درآمد مطالبات مشکوکالوصول است ،رد خواهد کرد .ب الوه ،بانک صنادرات در
شناسایی کرده است که احتما ً
سال  ،۳1نزدیک به  ۳4٤٤٤میلیارد ریال بابت جریمه دیرکرد اوراق مشارکت و ت هیالت در تضمین دولت شناسایی کرده است که به احتمال زیناد حندابنل
بخشی از آن رد خواهد شد .اختالف ارزی بانک صادرات با بانک مرکزی  44۰۰٨میلیون دالر است .بانک صادرات از این مول برای سالهای  ۳۹و  ۳1مبلغ
 ۰۰4٤٨۰میلیارد ریال سود ناشی از ت یر ارز شناسایی کرده است که با توجه به رویه بانک مرکزی در مورد بانکهای تجارت و ملت ،احتمال برگشت بخشی
از این سود وجود خواهد خواهد داشت.
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 )۴نتیجه
همزمانی تأکید بانک مرکزی بر  IFRSبا تبدیل سود اعالمی ت دادی از بانکهای بزرگ به زیان ،منجر به این سوءبرداشت شده بود که  IFRSو بالن

جندیند

بانک مرکزی برای تهیه صورتهای مالی منجر به زیاندهی بانکها شدهاند .این گزارش نشان میدهد که نه  IFRSبه تنهایی تغییر سود و زیانی بابل توجنهنی
برای بانک ها دارد و نه صورت نمونه جدید بانک مرکزی .در وابع ،آن دسته از اصالحات مورد نظر بانک مرکزی که تأثیر سود و زیانی داشتند ،در سالهای ببنل
هم در گزارش ح ابرسان این بانکها ذکر میشد و سهامداران این شرکتها در صورت توجه بیشتر به گزارشهای ح ابرسیشده ،درک صنونینف تنری از

ری کهای حاکم بر این شرکتها پیدا میکردند.
آنچه می تواند مول نقد باشد ،نه ایفای م ئولیت نظارتی بانک مرکزی در یک سال اخیر ،بلکه خودداری این بانک از ایفای درست این م ئولیت در سنال هنای
گذشته است .از سوی دیگر ،نباید فراموش کرد که بخش مهمی از مشکالت امروز بانکها ناشی از عملکرد دولت و بانک مرکزی در سالهای پایانی دهه  ١٤و
سالهای ابتدایی دهه  ۳٤بوده است .بنابراین ،اصرار بانک مرکزی بر »برگشت سود و وجه التزام از دولت« و »برگشت سود مطالبات از بانک مرکزی« ،بندون
توجه به ریشههای این مشکل و نادیده گرفتن حقوق تضییعشده بانکها ،عادالنه نی ت .به ویژه از این جهت که مرجع بضاوت درباره اختالف بین بانکهنا بنا
دولت و بانک مرکزی ،خود بانک مرکزی است که در عمل (و بر خالف توصیه عموم ابتااددانان) ،بخشی از بدنه دولت مو و میشود.
بر اساس آنچه در این گزارش آمد و با نگاهی رو به آینده ،میتوان به پرسشهای مهم زیر پاسخ گفت:
■

آیا بانکها در آینده میتوانند باز هم در محاسبه ذخایر مطالبات مشکوکالوصول کوتاهی کنند؟

م ضل مواسبه مطالبات مشکوک الوصول ریشه در صدور اعطای مجوز امهال ت هیالت سررسید گذشته دارد .بر اساس دستورال مل بانک مرکنزی ،بناننک هنا
کماکان میتوانند پس از دریافت تنها  ۰٤درصد از کل مبلغ بدهی ،از شناسایی ذخایر مطالبات مشکوکالوصول خودداری کنند .اما  ،IFRSنگاه عمیقتری

بنه

ماهیت ری ک ت هیالت دارد و در صورت اجرای درست آن ،ری ک ت هیالت اعتباری بانک با دبت بیشتری گزارش خواهد شد .در این اسنتنانندارد ،ری نک
اعتباری یک مشتری تنها پس از آن کم میشود که وی مدتی به صورت باثبات پرداختهای به موبع داشته باشد .بنابراین ،گرچه ابدامهای اخیر بانک منرکنزی
کمی از شدت م ضل ذخایر مطالبات مشکوک الوصول کاسته ،هنوز آن را به طور کامل برطرف نکرده است .میزان کوتاهی احتمالی بانکها در مواسبه ذخناینر
مطالبات مشکوک الوصول کامالً واب ته به میزان سختگیری بانک مرکزی و اصرار آن بر اجرای کامل  IFRSخواهد بود.
■

آیا زیاندهی بانکها در اثر مطالبات بانک مرکزی نیز در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت؟

بخش مهمی از زیاندهی بانکها ،ناشی از اسپرد و سهمالشرکه پایین و انجماد منابع آنها در بال داراییها نامولد است .مطالبات بانک مرکزی با حذف بخشنی
از سودهای موهوم منجر به آشکار شدن زیاندهی بانکها شده است ،نه منجر به زیانده شدن آنها .با این حال ،پرسش درباره تکرارپذیری زیان ناشی از مطالبات
بانک مرکزی مهم است.
از بین  ۱بندی که در بخش سوم گزارش (تأثیر اصالحات مورد نظر بانک مرکزی) آمد ،موضوع مواسبه ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و توبف شناسایی درآمد
از مطالبات مشکوک الوصول تکرارپذیر است .ما هنوز تخمین دبیقی از میزان انوراف تکتک بانکها در زمینه شناسایی درآمد از مطالبات مشنکنوک النوصنول
نداریم اما با استناد به گزارشهای ح ابرسی بانکهای پارسیان ،ابتااد نوین و سامان نیز بخشنامه بانک مرکزی درباره عدم شناسایی درآمد سنود منطنالنبنات
مشکوکالوصول را به طور کامل رعایت نکردهاند ،اما مواسبه میزان دبیق انوراف آنها بدون دسترسی به جزئیات ح ا ها امکانپذیر نی ت .در ماههای اخیر،
بانک ابتاادنوین به منظور رعایت الزامات بانک مرکزی بخشی از مطالبات را از طبقه جاری به طبقه مشکوکالوصول منتقل و درآمد ناشنی از آن هنا را از

صورتهای مالی خود حذف کرد ،اما مشخص نی ت که این میزان از تغییرات برای رعایت الزامات بانک مرکزی کافی خواهد بود یا خیر.
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از سوی دیگر ،نباید فراموش کرد که اگر بانک مرکزی حرکت خود به سمت اجرای کامل  IFRSرا ادامه دهد ،باعدت ًا در مجوز امهال و اننتنقنال منطنالنبنات
سررسیدگذشته به طبقه جاری بازنگری خواهد شد .در این صورت ،با توجه به حجم باالی مطالبات سررسیدگذشته بانکها ،سود اعالمی آنها کاهش خنواهند
یافت.
در مورد برگشت سود و وجه التزام از دولت ،سه بانک بزرگ تجارت ،ملت و صادرات بیشترین آسی را خواهند دید .جمع زیان احتمالی سه بانک بزرگ بورسی

ی نی صادرات ،ملت و تجارت از این مول ۰١۳۳ ،میلیارد تومان خواهد بود که ممکن است در صورتهای مالی سال  ،4۹۳۱شاهد آن باشیم.
درباره اختالف نظر بانکها با بانک مرکزی بر سر ” اضافه برداشت و سود ت یر ناشی از مطالبات ارزی“  ،ف الً بانک مرکزی خواهان برگشت سود ت یر حاصل
از ”مطالبات ارزی از بانک مرکزی“ شده ،اما ممکن است در آینده ،اصل این مطالبات نیز از صورتهای مالی بانکها حذف شود .در این زمینه ،بنینشنتنرینن
ری ک متوجه بانک های ملت ،صادرات ،پاسارگاد ،ابتااد نوین و پارسیان است .جمع مبلغ مورد اختالف و ری کی که در این مورد در سنالنهنای آینننده در
بانکهای ملت ،صادرات ،پاسارگاد ،ابتااد نوین و پارسیان ت یین تکلیف خواهد شد(شامل اصل مطالبات) بالغ بر  ۹1٤٤میلیارد تومان است.

■

آیا پیروی از  IFRSیا الزامات جدید بانک مرکزی میتواند مشکالت ناشی از درآمدهای بیکیفیت (وجه التزام ،فروش دارایی و
موارد دیگر) را کم کند؟

تهیه صورتهای مالی مطابق با  IFRSبه خودی خود نمیتواند مانع از شناسایی درآمدهای بی کیفیت شود .در وابع استاندارد ملی ایران نیز هنمنچنون IFRS

شناسایی درآمد به احتمال جریان منافع ابتاادی آتی به داخل شرکت را منوط کرده است .بنابراین ،چه توت استانداردهای ملی و چه توت  ،IFRSشنناسناینی
این درآمدها باید متوبف شود .بنابراین ،نباید انتظار داشت که تغییر بال گزارشگری این م ضل را برطرف کند .تنها جدیت بانک مرکزی در ایفای نقش نظارتی
(مثل بخشنامه  ۳1 ۰۱١٤۰٤که شناسایی درآمد از مطالبات مشکوکالوصول را متوبف کرد) میتواند تضمینکننده پایبندی بانکها به رویههای سالم ح ابداری
باشد.
از شواهد چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی باد دارد بدون شوک وارد کردن به سی تم بانکی ،به صورت گام به گام به سمت اعمال استانداردهای جهانی
حرکت کند .گام اول در این م یر نزدیک کردن بال گزارشگری به  IFRSو حذف بخشی از درآمدهای غیرواب ی بود .در صورت حفظ جدیت بانک مرکزی در
طی این م یر ،می توان انتظار داشت که در گام ب د شاهد سختگیری بیشتری درباره کیفیت درآمدها و مت اب آن شناسایی ذخایر بیشتر و تبنع آن کناهنش
سودآوری بانکها باشیم.
■

آیا صورتهای مالی پیشنهادی بانک مرکزی مشکالت فقهی فعالیت بانکی را برطرف میکند؟

صورتهای مالی پیشنهادی بانک مرکزی تنها بال گزارشگری را تغییر میدهد و هیچ تأثیری در ماهیت ابتاادی روابط بین بانک ،سپردهگذاران و سهامنداران
ندارد .تا زمانی که سود دریافتی سپردهگذاران »تضمینی« باشد ،مطالبات آنها از نظر ابتاادی جزو بدهیهای بانک مو و میشود ،حتی اگر بانک مرکنزی
بانک ها را مجبور کند که این مطالبات را در طبقه ابداعی جدیدی در ترازنامه ثبت کنند .تنها در صورتی میتوان ارتباط بانک و سپردهگذاران را واب اً وکنالنتنی
دان ت که سود تضمینی از نظام بانکی حذف شود .اضافه کردن واژهای مثل »هبه« به بخشنامهها ،نظام مفهومی ف الیت بانکی در ایران را پیچیدهتر میکند،
اما ماهیت ابتاادی رابطه بانک با سپردهگذاران را تغییر نمیدهد.
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